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Een nieuw begin

Linda is inmiddels in haar nieuwe woning ingetrokken. 
Haar nieuwe woning (een hoekwoning uit 1985) bevalt 
haar uitstekend. Er zitten 2 aparte slaapkamers in voor 
haar kinderen die nu de helft van de tijd bij haar 
inwonen. Het voelt als een nieuw begin!

In oktober neemt Linda contact met je op.... Ze is 
geschrokken. Ze moet vanaf 1 november €695 per 
maand gaan betalen voor haar energierekening! Ze 
maakt zich zorgen of ze dit nog wel kan betalen en vraagt  
jou;

“Moet ik misschien zonnepanelen of misschien wel een 
warmtepomp laten installeren?”

Zonnepanelen of een warmtepomp?

2



Blk It

Programma

Waarom moet Linda verduurzamen? 
• Wat komt er op ons af? Met welke wetgeving hebben en 

krijgen we te maken?
• Wat zijn de voordelen van verduurzamen?

Hoe help je Linda met verduurzamen?
• Hoe maak je verduurzaming bespreekbaar?
• Hoe moet Linda de verduurzaming betalen?
• Hoe help je Linda op weg?
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Zonnepanelen of een warmtepomp? Jij hebt de info!

1

2

Ga naar rabovote.nl

Log in met Free31101



Waarom moet Linda verduurzamen?

4



Blk It

#ikredhetnietmeerJohn Doe
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Wat komt er op ons af?

6

Waarom moet Linda verduurzamen?

Klimaatakkoord:
2030: -49% (1,5 miljoen)
2050: -95% (7 miljoen)

Regionale 
energiestrategie:
2021 (30 regio’s)
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Wat komt er op ons af?
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Waarom moet Linda verduurzamen?

EPBD Energy Performance of Building Directive
• Harde renovatie-eisen F en G-labels?
• Nieuwbouw volledig energieneutraal (vanaf 2030)?

Beleidsprogramma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving
• Verbod op verhuur E,F en G-labels (vanaf 2030)?
• Leenruimte gekoppeld aan energielabel?
• Nieuwbouw volledig energieneutraal (vanaf 2030)?
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Wat is het energielabel van jouw woning?

A. Label A of hoger
B. Label B
C. Label C
D. Label D
E. Label E
F. Label F
G. Label G
H. Ik heb geen idee

15 0

Gesloten

De vraag gaat open zodra u een sessie 
en diavoorstelling start.

Internet Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.

SMS De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u een sessie heeft gestart.

Deze presentatie is geladen zonder de Sendsteps Add-In.
Add-In gratis downloaden? Ga naar https://dashboard.sendsteps.com/
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Wat is het energielabel van jouw woning?

Gesloten

Internet Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.

SMS De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u een sessie heeft gestart.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

Label A of hoger

Label B

Label C

Label D

Label E

Label F

Label G

Ik heb geen idee

26,7%

13,3%

26,7%

20,0%

0,0%

0,0%

0,0%

13,3%

Deze presentatie is geladen zonder de Sendsteps Add-In.
Add-In gratis downloaden? Ga naar https://dashboard.sendsteps.com/
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Wat komt er op ons af?
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Waarom moet Linda verduurzamen?
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Wat is het verschil in woningwaarde tussen een 
C-label en een G-label?

A. 7%
B. 9%
C. 11%
D. 13%

14 0

Gesloten

De vraag gaat open zodra u een sessie 
en diavoorstelling start.

Internet Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.

SMS De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u een sessie heeft gestart.

Deze presentatie is geladen zonder de Sendsteps Add-In.
Add-In gratis downloaden? Ga naar https://dashboard.sendsteps.com/
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Wat is het verschil in woningwaarde tussen een 
C-label en een G-label?

A.

B.

C.

D.

7%

9%

11%

13%

0,0%

35,7%

28,6%

35,7%

Gesloten
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Wat komt er op ons af?
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Waarom moet Linda verduurzamen?
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Wat zijn de voordelen van verduurzamen?
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Rendement

• Minder co2 uitstoot• Lagere energielasten

• Verbetering woningwaarde

• Couranter op de woningmarkt

• Rentekorting hypotheek

• Minder tocht

• Minder lawaai

Meer wooncomfort Schonere omgeving Onafhankelijkheid

Waarom moet Linda verduurzamen?

• Minder afhankelijk van 
energieprijzen

• Minder afhankelijk Rusland



Hoe help je Linda met verduurzamen?

15



Blk It

Is woning verduurzaming een integraal onderdeel 
van jouw (beheer) gesprek?
A. Ja, ik neem dit onderwerp mee in al mijn (beheer) gesprekken
B. Soms, of ik het onderwerp meeneem is afhankelijk van mijn klant
C. Nee, ik neem dit onderwerp niet mee in mijn (beheer) gesprekken

14 0

Gesloten

De vraag gaat open zodra u een sessie 
en diavoorstelling start.

Internet Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.

SMS De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u een sessie heeft gestart.

Deze presentatie is geladen zonder de Sendsteps Add-In.
Add-In gratis downloaden? Ga naar https://dashboard.sendsteps.com/
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Is woning verduurzaming een integraal 
onderdeel van jouw (beheer) gesprek?

A.

B.

C.

Ja, ik neem dit onderwerp mee in al mijn (beheer) 
gesprekken

Soms, of ik het onderwerp meeneem is afhankelijk 
van mijn klant

Nee, ik neem dit onderwerp niet mee in mijn 
(beheer) gesprekken

50,0%

42,9%

7,1%

Gesloten

Internet Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.

SMS De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u een sessie heeft gestart.

Deze presentatie is geladen zonder de Sendsteps Add-In.
Add-In gratis downloaden? Ga naar https://dashboard.sendsteps.com/
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Bij welke klant vind jij het lastig om 
verduurzaming te bespreken?

0 0Internet Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.

SMS De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u een sessie heeft gestart.

Deze presentatie is geladen zonder de Sendsteps Add-In.
Add-In gratis downloaden? Ga naar https://dashboard.sendsteps.com/
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Van een ‘nee’ naar een ‘ja’
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Appartementen 

• Verwijzen naar 
Energiebespaarlening VVE 
van het Warmtefonds.

• Niet alle ramen en kozijnen 
vallen onder VVE.

• Klein isolatiemateriaal. 

• Subsidie (DMJOP)

Reeds duurzaam

• Vaak toch nog een positief 
verbruik.

• Bij nieuwbouw voordeliger 
om het meteen ‘goed’ te 
doen. 

Verhuurde woning

• Lagere energierekening en 
meer wooncomfort voor 
huurders kan zorgen voor 
een hogere huurpijs. 

• Gelijk de eigen woning 
verduurzamen.

Senioren

• Verduurzamen biedt ook 
wooncomfort. 

Hoe maak je verduurzaming bespreekbaar?
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Hoe maak je verduurzaming bespreekbaar?
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Hoe help je Linda met verduurzamen?

2. Welkom/introductie

3. Uw situatie
• Maandlast > Woonlast (energiecontract)
• Toekomstplannen > verhuizen, verbouwen, 

verduurzamen
• Vermogen > rendement van verduurzamen

1. Voorbereiding  
`Zoek je energielabel | Energielabel

https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/
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Hoe help je Linda op weg?

21

Hoe help je Linda met verduurzamen?
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Hoe help je Linda op weg?
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Hoe help je Linda met verduurzaming?

1. Beperk de 
energieaanvraag

2. Gebruik energie 
uit hernieuwbare 

bronnen

3. Gebruik eindige 
energiebronnen 

efficiënt
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Hoe moet Linda de verduurzaming betalen?
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Hoe help je Linda met verduurzamen?

Hypothecaire lening 
Verruiming LTI Verruiming LTV
€ 9.000 extra ruimte 106% woningwaarde
€15.000 extra ruimte
€25.000 extra ruimte

Subsidies Energiesubsidiewijzer: vind eenvoudig subsidies en leningen | Verbeterjehuis

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) | RVO.nl | Rijksdienst)

Consumptieve lening

Spaargeld

https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde
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Zonnepanelen of een warmtepomp?
Linda gaat voor €9.700 investeren en krijgt €3.600 aan subsidie 
terug. De netto investering is dus € 6.100. De jaarlijkse besparing 
op de energierekening is € 520. 

Haar wens is om het bedrag te financieren met:
- Rente: 3,55% voor 10 jaar vast
- Looptijd lening: 10 jaar
- Maandbedrag: € 60,47 bruto

Na 10 jaar heeft Linda de hele lening inclusief rente € 7.255,42) 
terugbetaald en vallen de maandlasten weg.
De totale besparing op de energierekening is op dat moment 10 x € 
520 = € 5.200. 
In jaar 14 is de investering terugverdiend (de verwachte 
levensduur van isolatie ligt tussen de 20 tot 30 jaar).
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Het wordt beter isoleren!
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Wil je nog meer weten?
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Schrijf je in voor de e-learning



Op naar de klimaatdoelen van 
Parijs!
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Het plaatsen van 10 zonnepanelen 

Klant plaatst 10 zonnepanelen en betaalt € 4.500,- na teruggave btw*. De 
zonnepanelen leveren 3.200 kWh aan stroom, want neerkomt op €500,- per jaar 
aan besparing op stroomkosten.

De wens is om dit bedrag te financieren tegen de volgende condities:

- Rente: 3,55% voor 10 jaar vast  
- Looptijd lening: 10 jaar

- Maandbedrag: €44,61 bruto

Na 10 jaar heeft hij de hele lening inclusief rente (€ 5.352,28) terugbetaald en 
vallen de maandlasten weg. 

Zijn totale besparing op de energierekening is op dat moment 10 x €500,- = € 
5.000,-. 

In jaar 11 heeft hij de gehele investering terugverdiend. 

De verwachte levensduur van zonnepanelen ligt tussen rond de 25 jaar. De klant 
heeft de resterende levensduur nog voordeel in de vorm van energiebesparing.

Bron: Milieucentraal

Voorbeeld

*Let op: de btw ontvangt de klant achteraf. In dit voorbeeld gebruikt de klant dit om de openstaande 
leensom te verlagen.  
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Het plaatsen van  een elektrische warmtepomp

Klant heeft reeds een goed geïsoleerd huis met lage temperatuurverwarming. Hij 
wil de overstap maken van een HR-ketel naar een elektrische warmtepomp. De 
investering na subsidie is € 7.400,-*. De jaarlijkse besparing op de 
energierekening is € 660,-. 

De wens is om dit bedrag te financieren tegen de volgende condities:
- Rente: 3,55% voor 10 jaar vast  

- Looptijd lening: 10 jaar

- Maandbedrag: €73,35 bruto

Na 10 jaar heeft hij de hele lening inclusief rente (€ 8.801,80) terugbetaald en 
vallen de maandlasten weg. 

Zijn totale besparing op de energierekening is op dat moment 10 x €660,- = € 
6.600,-.   

In jaar 14 heeft hij de gehele investering terugverdiend. 

De verwachte levensduur van een warmtepomp ligt tussen de 15 en 20 jaar.

Bron: Milieucentraal

Voorbeeld

*Let op: de subsidie ontvangt de klant achteraf. In dit voorbeeld gebruikt de klant dit om de openstaande 
leensom te verlagen.  


